
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN ĐỘC HẠI 

VHI - 18B 

 

1.  Mô tả công nghệ 

- Chất thải rắn y tế độc hại được đưa vào buồng đốt sơ cấp đốt và duy trì ở 

nhiệt độ 5000C - 8000C. Không khí được cấp liên tục cho quá trình đốt 

thiêu huỷ rác. Khói từ buồng đốt sơ cấp (sản phẩm cháy chưa hoàn toàn, 

chứa nhiều bụi và các chất độc hại) được hoà trộn với không khí theo 

nguyên lý vòng xoáy và được đưa vào buồng đốt thứ cấp. 

- Ở buồng đốt thứ cấp, các sản phẩm cháy chưa hoàn toàn (chứa cả Dioxin 

và Furan) tiếp tục được phân huỷ và đốt cháy ở nhiệt độ cao (9000C - 

12000C) với thời gian lưu cháy đủ lớn (1 - 2 giây). Khói từ buồng đốt 

thứ cấp được dẫn qua hệ thống giảm nhiệt và được xử lý bằng phương 

pháp hấp thụ với dung dịch kiềm, đảm bảo đạt qui chuẩn QCVN 02-

2008/BTNMT. 

2. Tính ưu việt 

- Gọn nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt - chi phí vận chuyển lắp đặt rẻ 

- Là loại lò đốt có công nghệ đốt tiên tiến dựa trên nguyên lý đốt đa vùng 

phân huỷ nhiệt độ cao, đảm bảo đốt cháy hoàn toàn chất thải rắn y tế, 

lượng tro trơ còn lại cũng ít nhất, được mang đi chôn lấp hoặc đổ thải 

như chất thải rắn thông thường.  

- Dạng nhiên liệu sử dụng cho lò đốt là dầu diezel. 

3. Hình thức chuyển giao 

- Thỏa thuận giữa hai bên 

4. Liên hệ chuyển giao 

- Tên tổ chức: Công ty  CP môi trường xanh và xanh 

- Địa chỉ: Tầng 1 Nhà CC2 - Khu đô thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ Liêm  


